สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯและ/หรื อบริษัทฯย่ อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้ อยละ 100
(“บริษัทย่ อย”) เกี่ยวกับการเข้ าซือ้ หุ้นของบริษัท เหมราชฯ (“การเข้ าซือ้ หุ้นของบริษัท เหมราชฯ”)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ของบริ ษัทฯ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“WHA” หรื อ “บริ ษัทฯ”)
ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท
เหมราชฯ โดยการจะเข้ าถือหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท เหมราชฯ”) เพื่อ
ครอบงํากิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ โดยบริษัทฯจะทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมด
ของ บริ ษัท เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้ าสิบสตางค์) ภายใต้
เงื่อนไขว่าบริ ษัทฯจะทําการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อแล้ วมีผ้ เู สนอขายหุ้นจํานวนน้ อย
กว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท เหมราชฯ โดยการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี ้ได้ เกิดขึ ้นครบถ้ วนแล้ ว
1. เงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ มีการเสนอขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50
บาท (สี่บาทห้ าสิบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริ ษัทฯตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นได้ เกิดขึ ้นครบถ้ วนแล้ ว
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทฯย่อยเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ ตามที่กําหนดใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น รวมถึงให้ บริ ษัทฯดําเนินกระบวนการการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยสมัครใจโดยบริ ษัทฯ
และ/หรื อบริ ษัทฯย่อย
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (Right
Offering) และบริ ษัทฯได้ ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นผลสําเร็ จและได้ ดําเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชําระแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯคาดว่าบริษัทฯจะออกหุ้นเพิ่มทุนจํานวนประมาณ 8,938 ล้ านบาท
4. บริ ษัทฯได้ รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจํานวนเมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ได้ รับจากการออกและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (Right Offering) เพียงพอสําหรับการซื ้อหุ้นทั ้งหมดของบริ ษัท
เหมราชฯ ในกระบวนการ การทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริ ษัทฯ โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯอยู่ใน
ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินบางราย
(ต่อไปจะเรี ยกการดําเนินการทังหมดว่
้
า “การเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ”)
ต่อมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ กับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ บริ ษัทฯจึงได้ ทําสารสนเทศฉบับนี ้ เพื่อให้ แจ้ งรายละเอียดการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ
การเข้ าซื ้อหุ้น บริษัท เหมราชฯ ของบริษัทฯโดยการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์จดั เป็ นรายการการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
ประเภทที่ 1 เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ที่ได้ ผลลัพธ์
เป็ นมูล ค่ า สูง สุด ที่ ร้ อยละ 412.28 ตามที่ กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง

1

หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไป”) ซึ่งกํ าหนดให้ บริ ษัทฯมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามสารสนเทศเกี่ ยวกับ การได้ มาและจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท เหมราชฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และแต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (“IFA”) ซึ่งบริ ษัทฯได้ แต่งตั ้งบริ ษัทฯ เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อ
แสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการดัง กล่ า ว รวมถึ ง จัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารทํ า คํ า เสนอซื อ้
หลักทรัพย์ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
อย่างไรก็ดีการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่จดั เป็ นรายการประเภทที่ 4 การเข้ าจดทะเบียนทางอ้ อม (Back Door
Listing) เนื่องจากธุรกิจของ บริ ษัท เหมราชฯ ที่ได้ มาในจากการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีลกั ษณะของธุรกิจที่
คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
รวมถึ งยังคงมี คุณ สมบัติ เ หมาะสมที่ จ ะจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ โดยบริ ษั ทฯจะไม่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี
นัยสําคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯและในอํานาจการควบคุมบริ ษัทฯหรื อผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ดังนัน้
บริ ษั ท ฯจึง ไม่ มี หน้ าที่ ที่ จะต้ องยื่ น ขออนุญ าตจดทะเบี ย นหลัก ทรั พย์ ข องบริ ษั ท ฯเป็ นหลัก ทรั พย์ จดทะเบี ย นต่อ ตลาด
หลักทรัพย์อีกครัง้ หนึง่
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเริ่ มดําเนินการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ภายหลัง บริษัทฯได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับเสร็จสิ ้นลง (โปรด
พิจารณารายละเอียดของเงื่อนไขในการเข้ าทํารายการในหัวข้ อ 10. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ)

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้ซอื ้
บริ ษัทฯ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทฯที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเป็ นบริ ษัทฯ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ ชื่อหลักทรัพย์ WHA และ/หรื อบริษัทฯย่อย
ผู้ขาย
1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้น
ชื่อ
นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรื อง
นายสุเมธ หอรุ่งเรือง
นายวีกิจ หอรุ่งเรื อง
นางสาวชวันธร ศรี สมบูรณานนท์
นางสาวกชกร ศรีสมบูรณานนท์
นางสาวชลิตา ศรีสมบูรณานนท์

จํานวนหุ้น
1,068,725,770
215,447,570
108,195,900
457,282,100
206,908,800
133,000,000

ร้ อยละ
11.01
2.22
1.11
4.71
2.13
1.37

2

ชื่อ
นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรื อง
นายสุเมธ หอรุ่งเรือง
นายวีกิจ หอรุ่งเรื อง
นางสาวชวันธร ศรี สมบูรณานนท์
รวม

จํานวนหุ้น
1,068,725,770
215,447,570
108,195,900
457,282,100
2,189,560,140

ร้ อยละ
11.01
2.22
1.11
4.71
22.55

2) ผู้ถือหุ้นทั ้งหมดของบริ ษัท เหมราชฯ
โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ ทั ้งข้ อ 1) และ 2) จะขายหุ้นบริ ษัท เหมราชฯ ผ่านการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงํากิจการ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สญ
ั ญา
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทฯย่อย และผู้ขาย ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
3.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ โดยการจะเข้ าถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท เหมราชฯ เพื่อครอบงํากิจการโดยสมัครใจ
แบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีก ารในการเข้ าถื อหลักทรั พย์ เพื่อครอบงํากิจการ โดยบริ ษัทฯจะทําคําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ทัง้ หมดของ
บริ ษัท เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้ าสิบสตางค์) ภายใต้
เงื่อนไขว่าบริ ษัทฯจะทําการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ หากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อแล้ วมีผ้ ูเสนอขายหุ้น
จํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท เหมราชฯ โดยการทําคํา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ นได้ เกิ ดขึน้
ครบถ้ วนแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริ ษัท เหมราชฯ ตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ จํานวนหุ้นที่จะ
ได้ มาทั ้งหมด จะเท่ากับ 9,705,186,191 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นมูลค่ารวมขนาดของรายการ เท่ากับประมาณ 43,673
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นราคาต่อหุ้น บริ ษัท เหมราชฯ ที่ 4.50 บาท และเมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศ
รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยอ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และ บริ ษัท เหมราชฯ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 รายละเอียดการคํานวณเป็ นดังต่อไปนี ้

3.1.

เปรี ยบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)
ขนาดของรายการ

= ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ บริ ษัท เหมราชฯ ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
=
14,778 ล้ านบาท
3,584 ล้ านบาท
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3.2.

=

ร้ อยละ 412.28

=

ร้ อยละของกําไรสุทธิของ บริ ษัท เหมราชฯ ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
กําไรสุทธิของบริ ษัทฯ
3,887 ล้ านบาท
1,354 ล้ านบาท
ร้ อยละ 287.08

เปรี ยบเทียบกําไรสุทธิ
ขนาดของรายการ

=
=

3.3.

เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=
=
=

จํานวนเงินที่จ่าย
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
43,673 ล้ านบาท
16,628 ล้ านบาท
ร้ อยละ 262.65

ทั ้งนี ้ ในการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริ ษัทฯจําเป็ นต้ องนับ
รวมขนาดรายการของการเข้ าทํารายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริ ษัทฯได้ มาซึ่ง
ทรั พย์ สินมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 1,340,814,091.87 บาท ร้ อยละ 13.65 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ทรัพย์สินที่ได้ มาช่วง 6 เดือนดังกล่าว ประกอบด้ วย (1) การซื ้อที่ดินเพิ่มเติมและถมที่ในโครงการดับบลิวเอชเอ
เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 3 (2) มูลค่างานและอาคารที่เพิ่มขึ ้นของโครงการดับบลิวเอชเอ
เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร ก.ม. 3 (เดิมคือ ก.ม. 4) โครงการ 72 ไร่ จากที่เคยได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 และ (3) ที่ดินบริ เวณถนนพระราม 2 โดยในการคํานวณสามารถคํานวณได้ เพียง
เกณฑ์เดียว คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เนื่องจากเป็ นการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ ทําให้ ในการคํานวณขนาด
รายการได้ ม าของการทํ า คํา เสนอซือ้ หลัก ทรั พย์ ใ นครั ง้ นี ข้ องบริ ษั ท ฯ ตามหลัก เกณฑ์ อื่น อาทิ เกณฑ์ มูล ค่ า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets) เกณฑ์กําไรสุทธิ และ เกณฑ์มลู ค่าหุ้นที่บริ ษัทฯจดทะเบียนออก
เพื่อชําระค่าสินทรัพย์ ไม่จําเป็ นต้ องคํานวณรวมขนาดรายการทรัพย์สินที่ได้ มาในช่วง 6 เดือนดังกล่าว
ดังนัน้ เมื่อคํานวณรวมรายการทรัพย์ สินที่ได้ มาช่วง 6 เดือน (ร้ อยละ 13.65) กับขนาดรายการของการทําคํา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ (ร้ อยละ 262.65) ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ
276.30
3.4

มูลค่าหุ้นที่บริ ษัทฯจดทะเบียนออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก บริ ษัทฯไม่ได้ มีการออกหลักทรัพย์เป็ นสิ่งตอบแทนในการเข้ าทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ใน
ครัง้ นี ้

เนื่องจาก ขนาดรายการที่คํานวณตามหลักเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ได้
ผลลัพธ์เป็ นมูลค่าสูงสุดที่ ร้ อยละ 412.28 บริษัทฯจึงใช้ ผลการคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ดงั กล่าว เป็ น
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เกณฑ์ในการวัดขนาดของรายการ อย่างไรก็ดีถึงแม้ ว่าขนาดรายการดังกล่าวจะมีค่ามากกว่า 100.0 แต่ยัง
จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรือจําหน่ายไป
เนื่องจากธุรกิจของ บริ ษัท เหมราชฯ ที่ได้ มาในจากการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีลกั ษณะของธุรกิจที่
คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลัก
ของบริ ษั ทฯ รวมถึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะจดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์ โดยบริ ษัทฯจะไม่มีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯและในอํานาจการควบคุมบริ ษัทฯหรื อผู้ถือหุ้นที่มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี ะซือ้
สินทรัพย์ที่จะได้ มา

หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เหมราชฯ ผ่ า นการเข้ า ซื อ้ หุ้น โดยการทํ า คํ า เสนอซื อ้
หลักทรัพย์ภายใต้ เงื่อนไขว่าบริ ษัทฯจะทําการยกเลิกคําขอเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ดังกล่าว หากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อแล้ วมีผ้ ูเสนอขายหุ้นจํานวนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท เหมราชฯ

จํานวนสินทรั พย์ ที่จะได้ มา หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ บริ ษัท เหมราชฯ ตอบรับคําเสนอซื ้อ บริ ษัทฯจะได้ รับหุ้น
และสั ด ส่ ว นของหุ้ นที่ ถื อ สามัญทั ้งหมดของ บริ ษัท เหมราชฯ จํานวน 9,705,186,191 หุ้น
หลังการซื ้อ
รายละเอียดของ บริษัท เหมราชฯ
4.1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของ บริ ษัท เหมราชฯ
ชื่อบริ ษัทฯ
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงบริ
ั ้ ษัทฯ
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

บริ ษัทฯ เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพือ่ ให้ เช่า
3. ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสําหรับนิคมอุตสาหกรรม
4. ธุรกิจไฟฟ้า
5. อื่นๆ
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 18, 9 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
เลขที่ 0107536000676
โทรศัพท์ 02-719-9555, 02-719-9559
โทรสาร 02-719-9546-7
6,000,000,000 บาท จํ า นวน 15,000,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.4
บาท
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ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระ 3,882,074,476.40 บาท จํานวน 9,705,186,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.4
แล้ ว
บาท
Website บริ ษัทฯ

www.hemaraj.com

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯย่อย/1 และบริ ษัทฯร่วม
ชื่อบริษัทฯ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/1
(ร้ อยละ)

ประเภท ทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ
บริษัทฯ และชําระแล้ ว
(ล้ านบาท)

1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
1.1 บริษัทฯ อีสเทิร์นซีบอร์ ด
อินดัสเตรี ยลเอสเตท (ระยอง)
จํากัด
1.2 บริ ษัทฯ เหมราช อีสเทิร์นซี
บอร์ ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
1.3. บริษัทฯ อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยล
เอสเตท จํากัด
1.4. บริษัทฯเหมราช สระบุรี ที่ดนิ
อุตสาหกรรม จํากัด
1.5. บริษัทฯเหมราช ระยอง ที่ดนิ
อุตสาหกรรม จํากัด/2
1.6. บริษัทฯ ระยอง 2012 จํากัด/3

99.99

บริษัทฯย่อย

99.99 บริษัทฯย่อย
99.99 บริษัทฯย่อย
99.99 บริษัทฯย่อย
99.99 บริษัทฯย่อย
(ทางอ้ อม)
99.99 บริษัทฯย่อย
(ทางอ้ อม)

2. ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่ า
2.1.บริษัทฯ เอช คอนสตรัคชัน่
99.99 บริษัทฯย่อย
แมนเนจเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง
จํากัด
2.2. บริษัทฯ เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
99.99 บริษัทฯย่อย
จํากัด
3. ธุรกิจให้ บริการด้ านสาธารณูปโภคสําหรับนิคมอุตสาหกรรม
3.1. บริษัทฯเหมราช คลีน วอเตอร์
99.99 บริษัทฯย่อย
จํากัด
3.2. บริษัทฯอีสเทิร์น ไพพ์ไลน์
99.99 บริษัทฯย่อย
เซอร์ วสิ เซส จํากัด/4
(ทางอ้ อม)
3.3. บริษัทฯ เหมราช วอเตอร์
99.99 บริษัทฯย่อย
จํากัด/5
(ทางอ้ อม)
4. ธุรกิจไฟฟ้า
4.1. บริษัทฯ เหมราช เอนเนอร์ ยี่
99.99 บริษัทฯย่อย
จํากัด
4.2. บริษัทฯเก็คโค่-วัน จํากัด
35.00 บริษัทฯร่ วม

4.3. บริษัทฯ ห้ วยเหาะไทย จํากัด

51.00

บริษัทฯร่ วม

4.4. บริษัทฯ โกลว์ เหมราช วินด์

51.00

บริษัทฯร่ วม

358 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซี
บอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท
1,000 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีส
เทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท
400 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)
500 พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เหมราช สระบุรี
1,000 พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เหมราช ระยอง
1,165 พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

17.15 ควบคุมงานก่อสร้ าง รับจ้ างก่อสร้ าง
194 จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่า
โรงงาน
645 ให้ บริ การนํ ้าเพื่อใช้ ในการ
อุตสาหกรรม
100 บริการใช้ เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ
100 ให้ บริ การนํ ้าเพื่อใช้ ในการ
อุตสาหกรรม
100 ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงาน
11,624 ดําเนินงานสํารวจ ผลิต พัฒนา
จัดหา วางแผมน สร้ าง ตรวจสอบ ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า พลังงาน
ไฟฟ้า
527.69 ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงาน
2.5 ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
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จํากัด
4.5. บริ ษัทฯ กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล จํากัด
5. ธุรกิจอื่น
5.1.บริษัทฯเอช-ฟี นิกซ์ จํากัด

25.01

บริษัทฯร่ วม

99.99 บริษัทฯย่อย

1,384 ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน

480 บริหารอาคารสํานักงาน ยูเอ็มทาว
เวอร์
0.25 จําหน่ายและบริหารโครงการคอนโดมี
เนียม เดอะ พาร์ ค ชิดลม
1,750 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเกาะ
ล้ านพัทยา
25 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้ บริ การ
ท่าเรื อ

5.2. บริษัทฯเดอะพาร์ ค เรสซิเดนซ์
99.99 บริษัทฯย่อย
จํากัด
5.3.บริษัทฯมิลเลี่ยน ไอส์แลนด์
99.99 บริษัทฯย่อย
พัทยา จํากัด
5.4.บริษัทฯอีสเทิร์น ซีบอร์ ด
99.99 บริษัทฯย่อย
พร้ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ มารี น่า
เซอร์ วสิ เซส จํากัด
หมายเหตุ
/1 รวมทังทางตรงและทางอ้
้
อม
/2 ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 โดยผ่านบริ ษัทฯเหมราช สระบุรี ที่ดนิ อุตสาหกรรม จํากัด
/3 ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 โดยผ่านบริ ษัทฯเหมราช ระยอง ที่ดนิ อุตสาหกรรม จํากัด
/4 ถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 74.99 และถือหุ้นทางอ้ อม ร้ อยละ 25.00 โดยผ่านบริ ษัทฯ อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
/5 ถือหุ้นทางอ้ อม ร้ อยละ 99.99 โดยผ่านทางบริ ษัทฯ เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด

4.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เหมราชฯ ประกอบธุรกิจทังหมด
้
5 ธุรกิจได้ แก่ 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจพัฒนาโรงงาน
และคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า 3. ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสําหรับนิคมอุตสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้า และ 5.
ธุรกิจอื่นๆ
ธุรกิ จพัฒนานิ คมอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ หลักให้ แก่ บริ ษัท เหมราชฯ โดยการพัฒนาที่ดินพร้ อม
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ระบบกําจัด
ขยะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ ๆ เพื่อจําหน่ายที่ดินที่พฒ
ั นาแล้ วให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
โดยในปั จจุบนั บริ ษัท เหมราชฯ ได้ พฒ
ั นาและบริ หารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทั ้งหมด 5 แห่ง ได้ แก่ (1) นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด (5) นิคมอุตสาหกรรรมชลบุรี 2 และเขตประกอบ
อตสาหกรรมทังหมด
้
2 แห่ง (1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรม
เหมราช ระยอง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็ นลูกค้ าที่มีความต้ องการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สูง และจะตั ้ง
โรงงานเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่องและการคมนาคมที่สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยต์
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลังงาน
ธุรกิ จพัฒนาโรงงานและคลังสิ นค้าเพือ่ ให้เช่า
นอกจากนี ้ บริ ษัท เหมราชฯ ยังดําเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า โดยจัดให้ มีโรงงานสําเร็ จรูป
และคลังสินค้ า โลจิสติกส์ พาร์ คเพื่อให้ เช่าสําหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกด้ วย
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ธุรกิ จให้บริ การด้านสาธารณูปโภคสําหรับนิ คมอุตสาหกรรม
เพื่อเป็ นการให้ บริการอย่างครบวงจร บริ ษัท เหมราชฯ ยังให้ บริ การสาธารณูปโภคต่างๆหลังการขายพื ้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ โดยจัดให้ มีบริ การระบบสาธารณูปโภคอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท์ ระบบบําบัดนํ ้าเสีย ระบบกําจัดขยะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ ๆ
ธุรกิ จไฟฟ้ า
บริ ษัท เหมราชฯ ได้ ลงทุนในบริ ษัทฯย่อยและบริ ษัทฯร่ วมอีกหลายบริ ษัทฯที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ บริ การลูกค้ าใน
นิคมอุตสาหกรรม อาทิ บริ ษัทฯได้ ลงทุนร้ อยละ 5.0 ใน บริ ษัทฯ โกลว์ ไอพีพี จํากัดในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และ
ลงทุนโดยการถือหุ้นร้ อยละ 35.0 ในบริ ษัทฯ เก็คโค่-วัน จํากัด ร่ วมกับบริ ษัทฯ โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 660 MW รวมถึงโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมในลักษณะบริ ษัทฯร่ วม
เพิ่มเติม
ธุรกิ จอืน่ ๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัท เหมราชฯ ได้ ลงทุนในโครงการคอนโดมีเนียมภายใต้ ชื่อโครงการ “เดอะ พาร์ ค ชิดลม” โดยมี
จํานวนทั ้งหมด 218 ยูนิต และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะล้ าน พัทยา อีกด้ วย
4.3

สรุปข้ อมูลด้ านการเงิน ปี 2554 – 2556 และ 9 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(ล้ านบาท)

9M 2557

9M 2556

2556

2555

2554

รายได้ รวมจากการขายและการบริการ

5,150

6,320

8,770

6,399

4,150

ต้ นทุนการขายและให้ บริการ

2,652

3,280

4,582

3,456

2,361

กําไรขั ้นต้ น

2,498

3,040

4,188

2,943

1,790

รายได้ อืน

134

123

2,774

199

155

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการ

668

673

984

809

614

3,396

2,842

6,242

3,044

1,155

559

475

652

474

397

72

98

504

190

161

2,765

2,269

5,086

2,370

597

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9M2557
2,191

9M2556
1,314

2556
4,780

2555
1,694

2554
3,718

ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ – สุทธิ

12,899

10,678

11,138

9,414

7,879

กําไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงินและภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีจา่ ย
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงินรวม
(ล้ านบาท)
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(ล้ านบาท)

9M2557
1,796

9M2556
1,787

2556
1,830

2555
1,741

2554
217

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

16,886

13,779

17,748

12,849

11,814

เงินลงทุนในบริ ษัทฯร่วม

7,792

5,991

6,812

5,353

4,228

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ –สุทธิ

1,709

1,454

1,494

1,285

945

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

6,909

7,676

6,741

6,216

2,100

633

664

639

604

976

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

17,043

15,785

15,686

13,507

8,249

รวมสินทรั พย์

33,929

29,564

33,434

26,357

20,063

-

400

610

-

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

2,136

3,223

3,190

3,748

1,910

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี

1,973

914

900

1,542

308

349

278

355

204

171

4,458

4,815

5,055

5,494

2,389

11,438

10,438

10,438

8,338

7,500

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ

1,601

1,206

1,981

861

634

อื่นๆ

1,038

683

1,303

583

362

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

14,077

12,327

13,722

9,782

8,496

รวมหนีส้ นิ

18,535

17,143

18,777

15,277

10,885

3,882

3,882

3,882

3,882

3,882

439

439

439

439

439

10,709

7,642

9,242

6,167

4,561

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(31)

(101)

(31)

(33)

(32)

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

395

560

1,125

625

329

15,394

12,422

14,657

11,079

9,179

อื่นๆ

อื่นๆ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้น

อื่นๆ
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หุ้นกู้ – สุทธิ

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น
กําไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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4.4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง้ สุดท้ าย (วันที่ 20 ตุลาคม 2557)

ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.5

ชื่อ

จํานวนหุ้น

ครอบครัวหอรุ่งเรื อง
1,457,355,355
นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุ่งเรื อง
1,068,725,770
นายสุเมธ หอรุ่งเรื อง
215,630,185
นายวีกิจ หอรุ่งเรื อง
108,195,900
นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
64,803,500
ครอบครัวศรี สมบูรณานนท์
803,477,600
นางสาวชวันธร ศรีสมบูรณานนท์
463,568,800
นางสาวกชกร ศรี สมบูรณานนท์
206,908,800
นางสาวชลิตา ศรี สมบูรณานนท์
133,000,000
Credit Agricole (Suisse) SA, Singapore Branch
844,906,389
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
795,169,724
Chase Nominees Limited 28
722,153,095
Nomura Singapore Limited – Customer Segregated Account
651,534,500
EFG Bank AG
425,162,000
Quam Securities company Limited A/C Client
346,482,200
นางกนกกานต์ ศิริรัตนพันธ์
316,911,100
State Street Bank Europe Limited
311,160,300
นายสมบัติ เทพสถิตย์
205,989,500
Chase Nominee Limited
202,196,900

ร้ อยละของ
จํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
15.01
11.01
2.22
1.11
0.67
8.28
4.78
2.13
1.37
8,71
8.19
7.44
6.71
4.38
3.57
3.27
3.21
2.12
2.08

รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ
นายธงชัย ศรี สมบูรณานนท์
นายเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน
นายวิวฒ
ั น์ จิรัฐติกาลสกุล
นางสาวปั ทมา หอรุ่งเรื อง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

10

ลําดับ
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
นายวิกิจ หอรุ่งเรื อง
นายถาวร อนันต์คศู รี
นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรื อง
นายสุทธิพนั ธุ์ จารุมณี
นางพรรณี วรุฒิจงสถิต
นายปี เตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน
นายสมพงษ์ วนาภา

5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1

มูลค่าสิ่งตอบแทน

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

มูลค่าสิ่งตอบแทนสําหรับผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เหมราชฯ ในการตอบรับคําเสนอซื ้อจะเป็ นมูลค่าจํานวนหุ้นละ 4.50
บาท จํานวน 9,705,186,191 หุ้น รวมเป็ นมูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 43,674 ล้ านบาท
5.2

วิธีการชําระเงิน
บริ ษัทฯ จะทําการชําระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ บริ ษัท เหมราชฯ ที่ทําการขายหุ้นในการ
ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ เงื่อนไขว่าบริษัทฯจะทําการยกเลิกคําขอเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
หากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อแล้ วมีผ้ เู สนอขายหุ้นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้
แล้ วทั ้งหมดของ บริ ษัท เหมราชฯ

6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี ะมีการได้ มา
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ ที่จะมีการได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้น บริ ษัท เหมราชฯ โดยการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ได้ แก่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท เหมราชฯ จํานวนทั ้งสิ ้น 9,705,186,191 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าจํานวนหุ้นละ 4.50 บาท
คิดเป็ นจํานวนรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะมีการได้ มาทังสิ
้ ้นประมาณ 43,674 ล้ านบาท
จากงบการเงินไตรมาส 3/2557 (9 เดือนแรก) ของบริ ษัท เหมราชฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 15,393 ล้ านบาท
คิดเป็ นมูลค่าจํานวนหุ้นละ 1.59 บาท โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ราคาหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ ปิ ดการซื ้อ
ขายที่ 4.32 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื ้อขาย 89.92 ล้ านบาท จํานวน 20.77 ล้ านหุ้น มูลค่าตลาดรวม 41,926.40
ล้ านบาท

7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ จะพิจารณานําราคาเสนอซื ้อ
ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ บริ ษัท เหมราชฯ มาใช้ พิจารณา โดยราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
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ทั ้งนี ้ราคาเสนอซื ้อในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ บริษัท เหมราชฯ เป็ นราคาที่บริ ษัทฯได้ ตกลงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท เหมราชฯ ที่ราคาหุ้นละ 4.50 บาทหรื อคิดเป็ นมูลค่ารวมหลักทรั พย์ ทัง้ หมดของบริ ษัท เหมราชฯ ที่
43,673.34 ล้ านบาท มูลค่าดังกล่าวได้ ประเมินจากวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the Parts) โดยการประเมิน
แต่ละธุรกิจของบริ ษัท เหมราชฯ จะเลือกใช้ วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) หรื อ วิธี
ปรับปรุ งมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Revalued Net Asset Value)โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจของ
บริ ษัท เหมราชฯ
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
บริ ษัทฯคาดว่า การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว จะสร้ างความแข็งแกร่งให้ บริ ษัทฯดังนี ้
1.

ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจบริ การด้ านสาธารณูปโภคสําหรับนิคม
อุตสาหกรรม และธุรกิจไฟฟ้ า เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของบริ ษัทฯ และลดความเสี่ยงของบริ ษัทฯ
จากการประกอบธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพียงอย่างเดียว

2.

เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ แก่ ธุรกิจพัฒนาโรงงานคลังสินค้ าของบริษัทฯจากการได้ รับ Synergy ใน
ส่วนต่างๆ จากธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของ บริ ษัท เหมราชฯ อาทิ ฐานลูกค้ า หรื อ การใช้ พื ้นที่
รวมถึงสาธารณูปโภคร่วมกัน

3.

สามารถสร้ างผลตอบแทนมากขึ ้น จากการนําประสบการณ์และความชํานาญของบริ ษัทฯมาพัฒนา
ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่าของ บริษัท เหมราชฯ ให้ มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ ้น

4.

มีกระแสเงินสดที่มนั่ คงเพิ่มมากขึ ้น จากธุรกิจไฟฟ้าที่ บริ ษัท เหมราชฯ เข้ าลงทุน ซึง่ ให้ ผลตอบแทนใน
รูปของเงินปั นผลที่สมํ่าเสมอ

แนวทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯสําหรับธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพือ่ ให้ เช่า เป็ นเพียงธุรกิจเดียวที่บริ ษัทฯ และ บริษัท เหมราชฯ ดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะที่ใกล้ เคียงกัน โดยบริ ษัทฯมุ่งเน้ นดําเนินธุรกิจในลักษณะคลังสินค้ าให้ เช่าและโรงงานให้ เช่าที่สร้ างตาม
ความต้ องการของลูกค้ า และ บริ ษั ท เหมราชฯ มุ่งเน้ นดําเนิ นธุรกิ จในลัก ษณะ โรงงานสํ าเร็ จรู ปให้ เช่า โดย
ระหว่างปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯมีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวมากกว่าร้ อยละ 80.0 และบริ ษัทเหมราชฯมี
สัดส่วนรายได้ ในธุรกิจดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 10.0 ซึง่ ด้ วยสัดส่วนที่ไม่มากในธุรกิจดังกล่าวของบริ ษัทเหมราชฯ
อาจพิจารณาได้ ว่าไม่ใช่ธุรกิจหลักที่สําคัญของบริ ษัท เหมราชฯ และ การเข้ าทํารายการครัง้ นี ้ของบริ ษัทฯ จะไม่
เกิ ด ความขัด แย้ ง ต่อการดํ า เนิ นธุ รกิ จ ของทัง้ สองบริ ษั ท อย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯจะพิจ ารณา หารื อกับ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯในครัง้ ต่อไปเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชดั เจนของบริษัททั ้งสองต่อไป
9.

แหล่ งเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทําคําเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ได้ แก่ (1) เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรื อ Right Offering จํานวนประมาณ 8,938 ล้ านบาท และ (2) เงินส่วนที่เหลือ จะใช้ เงิน
กู้ยื ม จากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด (มหาชน) โดยมี ร ะยะเวลาไม่ เ กิ น 7 ปี อัต ราดอกเบี ย้ อ้ า งอิ ง MLR
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(Minimum Lending Rate) บวกด้ วยอัตราผลตอบแทนส่วนต่าง (Margin) เพื่อชดเชยค่าความเสี่ยง (Credit
Spread)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(“Net Debt/Equity”) ของบริษัทฯ


อัต ราส่ว นหนี ส้ ิ นที่ มีภาระดอกเบีย้ หัก เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดต่ อส่ วนของผู้ถื อหุ้น ของ
บริษัทฯอ้ างอิงจากงบการเงินไตรมาส 3/2557 (9 เดือนแรก) อยู่ที่ 3.1 เท่า



ในกรณีที่การเพิ่มทุนจํานวนประมาณ 8,938 ล้ านบาทเป็ นผลสําเร็จ/1 บริ ษัทฯจะใช้ เงินจากการเพิ่มทุน
เต็ม จํานวนไปชําระค่า หุ้น และ ส่วนที่เหลือจะใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินภายในวงเงิน ประมาณ
35,500 ล้ านบาท ในกรณีเช่นว่านี ้ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจะสามารถพิจารณาเป็ นกรณีๆ ตามจํานวนหุ้นที่ได้ จากการทํา
คําเสนอซื ้อ ได้ ดงั นี ้

จํานวนหุ้นที่ได้ จากการ
ทําคําเสนอซือ้ (ร้ อยละ)
จํานวนสินเชื่อ
(ล้ านบาท)
อัตราส่ วนหนีส้ ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ หักเงินสด
และรายการเทียบเท่ า
เงินสดต่ อส่ วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (เท่ า)/2
หมายเหตุ
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13,350

17,780

22,210

26,640

31,070

35,500

2.5

3.0

3.4

3.9

4.3

4.8

1/ หากบริ ษัทฯสามารถเพิ่มทุนได้ น้อยกว่า 8,938 ล้ านบาท บริ ษัทฯจะดําเนินการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตอ่ ไปโดยใช้ เงินทุนจาก
การเงินกู้จากสถาบันการเงินแทน
2/ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯดังกล่าวคํานวณโดยรวม
จากทังส่
้ วนของบริ ษัทฯและบริษัทฯเหมราชเข้ าด้ วยกัน เนื่องจากเมื่อบริ ษัทฯซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯเหมราชเกินกว่าร้ อยละ 50 แล้ วบริ ษัท
ฯเหมราช จะมีฐานะเป็ นบริ ษัทฯย่อยของบริ ษัทฯ และ จะต้ องนํางบการเงินของบริ ษัทฯเหมราชมารวมกับงบการเงินของบริ ษัทฯ

ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริ ษัท เหมราชฯ ตอบรั บคําเสนอซือ้ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจะมีอตั ราส่วน Net
Debt/Equity เป็ น 4.8 เท่า แต่การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่ทําให้ บริ ษัทละเมิดข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้กับสถาบัน
การเงินของ บริ ษัทฯ และในข้ อกําหนดของหุ้นกู้ที่บริ ษัทฯเคยออกก่อนหน้ า เนื่องจากสัญญาดังกล่าวกําหนดให้
บริษัทฯจําเป็ นต้ องรักษาอัตราส่วน Debt/Equity ที่ตํ่า ณ สิ ้นปี
ซึง่ บริษัทฯมีแผนการในการลดหนี ้สินดังกล่าว เพื่อให้ สามารถปฎิบตั ิข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ดงั นี ้
1. การจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท เหมราชฯ
2. การจําหน่ายสินทรัพย์ ประเภทคลังสินค้ า โรงงาน รวมถึงอาคารสํานักงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทเหม
ราชฯ เข้ ากองทรัสต์เพื่อนําเงินมาชําระหนี ้
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สําหรับเงินจากการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หากเงื่อนไขในการ
ทําการซื ้อขายไม่เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ หรื อ ไม่มีการทําคําเสนอซื ้อหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ เงินจํานวนดังกล่าว
ประมาณ 8,938 ล้ านบาทจะนําไปใช้ ในการขยายกิจการของบริษัทฯ
10.

เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
การทํ า คํา เสนอซือ้ หลัก ทรั พย์ โดยสมัค รใจแบบมีเ งื่ อนไขจะเกิ ด ขึน้ ก็ ต่อเมื่อเงื่ อนไขต่า ง ๆ ต่อไปนี ไ้ ด้ เ กิ ดขึน้
ครบถ้ วนแล้ ว
รายการ
1. เงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ มีการเสนอ
ขายหุ้ นบริ ษั ท เหมราชฯ ในราคาหุ้ นละ 4.50 บาท (สี่ บ าทห้ าสิ บ
สตางค์ ) โดยผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ใ นการทํ า คํ า เสนอซื อ้ หลัก ทรั พย์ โ ดย
สมัค รใจโดยบริ ษัทฯตามที่กํา หนดไว้ ในสัญญาซือ้ ขายหุ้นได้ เกิ ดขึน้
ครบถ้ วนแล้ ว

สถานะ
ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ น้ แล้ ว โดย
สามารถกํ า หนดราคาหุ้ นของ
บริ ษั ท เหมราชฯ ได้ ณ ราคา
4.50 บาท

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท เหมราชฯ
ตามที่ กํ า หนดในสัญ ญาเพื่ อ ให้ มี ก ารเสนอขายหุ้น บริ ษั ท เหมราชฯ
รวมถึงให้ บริ ษัทฯดําเนินกระบวนการการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดย
สมัครใจโดยบริษัทฯ

บ ริ ษั ท ฯ อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดํ า เนิ นการ โดยบริ ษั ทฯจะ
จัดการประชุม วิ ส ามัญผู้ถื อหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2558
ในวัน ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และบริ ษัทฯได้ ดําเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นผลสําเร็ จ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯคาดว่าบริ ษัทฯจะออก
หุ้นเพิ่มทุนจํานวนประมาณ 8,938 ล้ านบาท

บ ริ ษั ท ฯ อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดํ า เนิ นการ โดยบริ ษั ทฯจะ
จัดการประชุม วิ ส ามัญผู้ถื อหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2558
ในวัน ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558

3. บริ ษัทฯได้ รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจํานวนเมื่อรวม บริ ษั ท ฯได้ รั บ การอนุ มั ติ เ งิ น กู้
กับจํานวนเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (Right Offering) เพียงพอสําหรับการซื ้อหุ้นทังหมด
้
(มหาชน) แล้ ว
ของบริ ษัท เหมราชฯ ในกระบวนการ การทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดย
สมัครใจโดยบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯจะทําการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ หากเมื่อสิน้ สุดระยะเวลารับซื ้อแล้ วมีผ้ ูเสนอขายหุ้น
จํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท เหมราชฯ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท เหมราชฯ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื ้อขาย
หุ้น แต่มีผ้ ถู ื อหุ้นของบริ ษัทเหมราชฯรายอื่นแจ้ งความจํานงในการขายหุ้นของบริ ษัทเหมราชฯเกินกว่าร้ อยละ
50.0 ซึง่ ทําให้ เงื่อนไขในการทําคําเสนอซื ้อของบริ ษัทฯสําเร็จลง บริ ษัทฯขอยืนยันว่าจะยังคงดําเนินการรับซื ้อหุ้น
ของบริ ษัท เหมราชฯ ต่อไปตามปกติ
เงือ่ นไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
เงื่อนไขตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย กําหนดให้ บริ ษัทฯจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ได้ มาซึ่งสินทรัพย์จาก
การเข้ าทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าวจัดเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามที่
กําหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้

11.

1.

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริษัทฯต่อตลาดหลักทรัพย์

2.

จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพร้ อมกั บ ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.

ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึ่งทาง
บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

การเข้ าทํารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
ไม่มี

12.

ข้ อมูลบริษัทฯ
โปรดพิจารณาตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3

13.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ของบริ ษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯเข้ าซื ้อ
หลักทรัพย์ของ บริ ษัท เหมราชฯ โดยการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดแบบมีเงื่อนไขโดยสมัครใจ และมีมติ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนในจํานวนประมาณ 8,938 ล้ านบาท และการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินซึง่ มีมลู ค่ารวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นไม่เกินกว่าจํานวนที่ต้องชําระค่าตอบแทนในการทําคําเสนอซื ้อหุ้นของบริ ษัท
ฯเหมราชฯ รวมตลอดจน ค่าตอบแทนการคําเสนอซื ้อ และค่าธรรมเนียมเงินกู้ รวมตลอดค่าธรรมเนียมอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู ต่อบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริ ษัทฯ
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14.

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 13
ไม่มี

15.

การประชุมผู้ถอื หุ้น: การส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 พร้ อมกับรายงานความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้ อย 5 วันทําการ ก่อนจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริษัทฯจะจัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

16.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัท ฯเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบในข้อ มู ล ที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นสารสนเทศนี้ และขอรับ รองว่ า ข้อ มู ล ใน
สารสนเทศฉบับนี้ถกู ต้อง ครบถ้วน และไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด ตามความสามารถรับรูท้ ด่ี ที ส่ี ดุ และข้อมูลทีม่ ี

17.

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการ
บริษัทฯ เจวีเ อส ที่ปรึกษาทางการเงิน จํา กัด ได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นที่ป รึกษาทางการเงินอิสระที่ใ ห้ค วามเห็น
เกี่ย วกับ การทํา รายการ โดยที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระไม่ได้ถือ หุ้น ในบริษัทฯและไม่มีค วามสัม พันธ์ก ับ
บริษัท ฯและที่ปรึก ษาทางการเงิน อิส ระยิน ยอมให้เ ผยแพร่ร ายงานที่ป รึก ษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 8
มกราคม 2558
โปรดพิจารณารายงานทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
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